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Voor menigeen is de vakantie alweer voorbij en we hopen dat u niet alleen een fijne
vakantie heeft gehad, maar ook voldoende zon! Want daar worden we niet alleen
vrolijker van, maar de zon zorgt ook voor de noodzakelijke aanmaak van vitamine D.
Maar uw huid heeft aan alleen vitamine D niet voldoende om er stralend uit te zien!
Daarom gaan we uw huid deze maand ook van de andere vitamines voorzien en als
actie starten we met een heerlijke set thuisverzorging met vitamine A:

Telefoon:
06 - 1534 1718
pHformula V.I.T.A. A masker
plus
pHformula V.I.T.A. A 24-uurs crème

E-mail:
eva@balsobe.nl

samen voor slechts € 120,=!
Bezoek onze
website!
www.balsobe.nl

(normale prijs € 41,50 + € 95,50 = € 137,=)

Zijn vitamines onontbeerlijk voor een goede werking van de huid? Absoluut! Helaas
zorgen ons huidig voedingspatroon en onze huidige manier van leven vaak voor
tekorten. Maar gelukkig is onze huid in staat vitamines op te nemen als deze aan
cosmetische producten worden toegevoegd, zodat de tekorten kunnen worden
aangevuld.
Vitamine A is de herstellende en opbouwende huidvitamine. Deze vitamine speelt een
cruciale rol bij de aanmaak van collageen en elastine en stimuleert de
celvernieuwing. Deze functie maakt van vitamine A de anti-aging vitamine bij
uitstek! Maar vitamine A is ook ideaal voor het aanpakken van pigmentatie,
huidverkleuringen en acné, omdat het verkleuringen normaliseert en de wondheling
versnelt.
Het pHformula V.I.T.A. A masker is een intensief romig masker dat helpt om een
vermoeide of doffe huid te laten stralen. Het hydrateert, revitaliseert en verstevigt de
huid onmiddellijk en verzacht de tekenen van veroudering. De huid voelt soepel aan en
krijgt een jeugdig ogende teint.
De pHformula V.I.T.A. A 24-uurs crème bevat pure retinol (= vitamine A) en is een
geavanceerd behandelingsproduct voor de ouder wordende huid. Fijne lijntjes en
(ouderdoms-) vlekjes verminderen. De huid wordt 24 uur intensief gehydrateerd en
beschermd.
Voor de aankoop van onze thuisverzorgingsproducten kunt u altijd in de salon terecht,
dus haal deze vitamineboost snel in huis!
Tot ziens in de salon!
Eva & Team

